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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Stylistics researches have had considerable 
growth over the two past decades. One of the branches of modern stylistics is 
women’s writing which have been regarded by social linguists. Layer Stylistics 
studies style in five language layers including (phonetics, morphology, syntax, 
semantics and pragmatics). The main purpose of the present research is to 
discover structural characteristics of Wandering Island, the dog and the long 
winter, Tehran’s Nights, Heart of Steel, I will turn off the lights, Tibetan Dream, 
your redness from me novels based on the women’s stylistics approach. 
METHODOLOGY: the present research has been done through descrip-
tive-analytical method by using Fotouhi’s Stylistics methods. Therefore, one 
tenth of them have been selected randomly.
FINDINGS: writing style of the most women is simple, together with complete 
details and exact descriptions. Their interested words which are conform to 
their sexuality are more applicable in these novels. Characteristics of the 
women style have fivefold layers including phonic, lexical, syntactic, rhetoric 
and pragmatic).
CONCLUSION: the results of investigating the layers of women’s style in the 
works of women writers can be summarized as follows: in phonetic level, 
Women’s language does not have much differences with men’s language, 
except difference in tone which is more moderate in women and express-
es emotional and polite tone of women. Lexical level is related to women’s 
gender and women’s interpretations and catchphrases such as implementing 
color terms and special women’s insults and curses which are clear in their 
discourse. Syntactic level is related to implementing simple words, parallel 
sentences, sentences deletion and exclamatory aspects. Rhetoric level shows 
that simile, irony and metaphor are used frequently in women’s works. In 
pragmatic level, we conclude that the tone of women writers even when in 
the words of male characters is quite feminine.
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نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی
)بهار ادب(

مقاله پژوهشی
بررسی سبک شناسانة رمانهای نویسندگان زن معاصر ) با تکیه بر هفت رمان جزیرة سرگردانی، 

سگ و زمستان بلند، شبهای تهران، دل فوالد، چراغها را من خاموش میکنم، رویای تبت و 
سرخی تو از من (

معصومه باقری، صفیه مرادخانی*، محمدرضا روزبه، سعید زهره وند
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده
ــدف: در دو دهــة اخیــر، پژوهشــهای ســبک  شناســی رشــد چشــمگیری  ــه و ه زمین
ــه  ــا نوشــتار زنان ــد ســبک ی داشــته  اســت، یکــی از شــاخه های ســبک   شناســی جدی
اســت کــه مــورد توجــه زبانشناســان اجتماعــی قــرار گرفته اســت، ســبک شناســی الیــه 
ای مبانــی ســبک را در پنــج الیــة زبــان )آواشناســی، ســاخت واژی، نحــو، معنی شناســی و 
کاربــرد شناســی( بررســی می کنــد. در ایــن پژوهــش هــدف اصلــی کشــف ویژگی هــای 
ــران، دل  ــد، شــبهای ته ــرة ســرگردانی، ســگ و زمســتان بلن ــای جزی ســاختاری رمانه
فــوالد، چراغهــا را مــن خامــوش میکنــم، رویــای تبــت و ســرخی تــو از مــن، بــر پایــة 

دیــدگاه ســبک  شناســی زنانــه اســت.
ــتفاده از روش  ــا اس ــی و ب ــی- تحلیل ــیوة توصیف ــه ش ــتار ب ــن جس ــه: ای روش مطالع
ــور  ــه منظ ــا ب ــم از آنه ــن رو یک ده ــت. از ای ــده اس ــام ش ــی انج ــی فتوح سبک شناس

ــت.  ــده اس ــاب ش ــی انتخ ــورت تصادف ــه ص ــری ب آمارگی
ــل و  ــات کام ــا جزئی ــاده، ب ــورت س ــه ص ــان ب ــب زن ــگارش اغل ــیوة ن ــا: ش ــه ه یافت
توصیفهــاي دقیــق همــراه اســت. واژگان موردعالقــة آنــان کــه بــا جنسیتشــان مطابقــت 
دارد در ایــن رمانهــا کاربــرد بیشــتری دارد .ویژگیهــای ســبک زنانــه در ایــن رمانهــا دارای 

الیــه هــای پنجگانــه آوایــی، واژگانــی، نحــوی، بالغــی و کاربــردی اســت.
نتیجــه گیــری: نتایــج بررســی الیــه هــای ســبک زنانــه در آثــار نویســندگان زن را مــی 
ــا زبــان مــردان تفــاوت  تــوان ایــن گونــه خالصــه کــرد: ســطح آوایــی در زبــان زنــان ب
ــه بیانگــر  ــن لحــن نرم آهنگــی اســت ک ــه ای ــاوت در لحــن، ک ــدارد، جــز تف ــی ن چندان
ــه جنــس  ــوط اســت ب ــی کــه مرب ــان اســت. ســطح واژگان ــة زن لحــن عاطفــی و مؤدبان
زنــان و تعابیــر و تکیه کالمهــای زنانــه، ماننــد کاربــرد رنگواژه هــا، دشــنامها و نفرینهــای 
ــرد  ــه کارب ــوط ب ــوی مرب ــطح نح ــود. س ــده می ش ــان دی ــه در کالم آن ــه ک ــاص زنان خ
جمله هــای ســاده، جمله هــای همپایــه، حــذف جمله هــا و وجــه عاطفــی اســت. ســطح 
بالغــی نشــان میدهــد در آثــار زنــان تشــبیه، کنایــه و اســتعاره کاربــرد فــراوان دارد. در 
ســطح کاربــردی نیــز نتیجــه میگیریــم کــه لحــن نویســندگان زن در بیشــتر موقعیتهــا 

حتــی زمانــی کــه از زبــان شــخصیت مــرد نقــل قــول میکننــد.
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مقدمه 
ــخ  ــار در تاری ــای به ــرار یافته ه ــا تک ــد ی ــان فارســی تقلی بســیاری از پژوهشــهای ســبک  شناســی در زب
ــه شــیوة ســیروس شمیســا در ســه  ــون را ب ــز ســبک مت ــر نی ــر فارســی اســت. بســیاری دیگ تطــور نث
ســطح زبانــی، فکــری و ادبــی مــورد مطالعــه قــرار داده انــد کــه ایــن شــیوه را برخــی از منتقدیــن نمــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــه گانه وارد اس ــطوح س ــبک در س ــی س ــیوة بررس ــه ش ــه ب ــادی ک ــندند: »انتق پس
هریــک از ایــن ســه ســطح بــه صــورت جداگانــه بررســی میشــود و پژوهشــگر قــادر بــه برقــراری ارتبــاط 
بیــن ایــن ســه ســطح نیســت.« )تــاج بخــش و حســن پــور، 1390(. کتــاب ســبک شناســی فتوحــی پایــة 
زبــان شناســی دارد و مبانــی ســبک را در پنــج الیــة زبــان )آواشناســی، ســاخت واژی، نحــو، معنی شناســی 
ــف  ــی تألی ــرای مقاصــد سبک شناســی ادب ــاب ب ــا از آنجــا کــه کت ــد، ام و کاربردشناســی( بررســی میکن
شــده، الیــه هــای بالغــی و ایدئوژیــک را نیــز بــدان افــزوده اســت. »ایــن روش را از آن رو کــه ســبک را 
ــه ای  ــد سبک شناســی الی ــک بررســی میکن ــی و ایدئولوژی ــی، نحــوی، بالغ ــی، واژگان ــة آوای ــج الی در پن
نامیــده ام.« )فتوحــی، 1390(. مقالــة حاضــر بــا توجــه بــه روش سبک شناســی فتوحــی جمــع آوری شــده 

اســت.

تعریف مسأله
بــا همه گیرشــدن قالــب رمــان بــه عنــوان ظــرف گفتمانهــای معاصــر، شــاهد گســترش روزافــزون گرایــش 
ــم  ــن  فه ــه ای ــر را ب ــان معاص ــر، زن ــن ژان ــر ای ــای کم نظی ــتیم. ظرفیته ــان هس ــه رم ــندگان زن ب نویس
رســانده کــه جامعــه و مشــکالت خــود را در ایــن ظــرف بــه نمایــش بگذارنــد. درحقیقــت رمــان، یگانــه 
گونــة ادبــی بــرای بیــان مفاهیــم زنانگــی اســت، گاهــی بــه منظــور تقابــل بــا روایتهــای مردانــة حاکــم 
بــر جوامــع ســنتی و گاهــی نیــز بــه ظهــور رو بــه  رشــد داستان نویســان زن همچــون ســیمین دانشــور، 
گلــی ترقــی، شــهرنوش پارســی پور، منیــرو روانی پــور، غزالــه علیــزاده و... نشــان داد کــه زنــان در مرحلــة 
ــت و  ــف فردی ــرای کش ــالش ب ــندگان »ت ــن نویس ــار ای ــا آث ــد، ب ــی قرارگرفته ان ــول اجتماع ــر و تح تغیی
هویــت خویــش بــه عنــوان زن جایگاهــی چشــمگیر در ادبیــات زنــان بــه وجــود میــآورد، ادبیاتــی کــه از 
ذهنیتــی زنانــه بــه جهــان مینگــرد و بــا تأکیــد بــر نقــش اجتماعــی و درونیــات زنــان، تصویــری متفــاوت 

از تصویــر زن در آثــار نویســندگان مــرد ترســیم میشــود.« )میــر عابدینــی، 1377(.

پیشینة پژوهش
در ســالهاي اخیــر، تحقیقاتــی معــدود در قالــب پایان نامــه و مقالــه دربــاره سبک شناســی نثــر داســتانی  
ــوع  ــه موض ــتانی ک ــار داس ــة آث ــی زنان ــبک شناس ــاره س ــا درب ــت، ام ــگارش درآمده اس ــه ن ــر ب معاص
ــارة  ــه حاضــر اســت، پژوهشــی جــز در زمینــه نقــد و بررســی صــورت نگرفتــه اســت. پژوهــش درب مقال
نویســندگان زن و آثارشــان در خــالل برخــی کتابهــا بــه صــورت فشــرده و بــا اشــاراتی گــذرا آمــده اســت، 
ــال  ــلیمی )274.1383-250 (، »صدس ــی تس ــته عل ــران« نوش ــات معاصرای ــی در ادبی ــد »گزاره های مانن
داســتان نویســی میرعابدینــی« )1377: 1116-1105(، کتــاب »گفتمــان زنانــه« از ســیدعلی ســراج کــه 
ــه در برخــی  ــورد ســبک زنان ــق در م ــا تحقی ــرده  و ام ــه بررســی ک ــد زنان ــا را از دی در آن برخــی رمانه
ــن « از  ــو از م ــان ســرخی ت ــه در رم ــه »مؤلفه هــای نوشــتار زنان ــد مقال ــز انجــام شــده، مانن ــاالت نی مق
فاطمــه علــی اکبــری )1395: 181-205(، »رونــد تکویــن ســبک زنانــه درآثــار زویــا پیــرزاد« از نیکوبخــت 
ــی )1392 :229- ــا برجــی خان ــاب دا« از من ــه در کت ــی نوشــتار زنان ــه »تجل )1119:1391-152(، مقال
253(. در زمینــة موضــوع ایــن مقالــه پژوهشــی موجــود نیســت و آنچــه کــه انجــام شــده بــا ماهیــت و 

رویکــرد ایــن پژوهــش متفــاوت اســت.
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روش تحقیق
ایــن جســتار بــه شــیوة توصیفی-تحلیلــی و بــا توجــه بــه زیبایی شناســی ســبک و نوشــتار زنانــه، تــالش 
دارد ویژگیهــای رمانهــای مذکــور را از نظــر ســبکی بررســی کنــد. از ایــن رو یکدهــم از آنهــا بــه منظــور 

آمارگیــری بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده اســت. 

سوال پژوهش 
آیــا ســبک نویســندگان مــورد نظــر دارای ویژگیهــای زبانــی زنانــه اســت؟ ایــن ویژگیهــا در چــه ســطوحی 

برجســته تر اســت؟

بحث و بررسی
مؤلّفه های سبک زنانه

مســألة زبــان و جنســّیت بــرای اولیــن بــار از ســوی فمینیســتهای مــوج دوم مطــرح شــد، اعتــراض آنهــا 
باعــث ترغیــب بســیاری از زبان شناســان بــرای بررســی اختالفــات زبانــی زنــان و مــردان شــد و بــه مقولــة 

جنســّیت کــه مغفــول مانــده بــود توجــه ویــژه ای نشــان داده شــد. 
ــان جنســیتی اصطالحــی اســت کــه نظریه پــردازان فمنیســتی از آن در حــوزة زبان شناســی اســتفاده  زب
میکننــد تــا هویــت متمایــز زبانــی زنــان را توصیــف کننــد؛ یکــی از شــاخه هــای ســبک شناســی ســبک 
ــت و  ــان اس ــر روح زن ــاًل بیان گ ــی کام ــتانی فارس ــات داس ــی از ادبی ــش بزرگ ــون بخ ــت. اکن ــه اس زنان
میتــوان بــه روشــنی از خــالل آن بــه آرمانهــای جنبــش زنــان پــی بــرد. »تنــوع وکیفّیــت آثــار پدیدآمــده 
بــه حــّدی رســیده اســت کــه بتــوان از شــروع یــک ادبیــات زنانــه ســخن گفــت. زنــان بســیاری بــه خلــق 
آثارادبــی روی آورده انــد، بــی آنکــه مشــغلة ذهنــی همه شــان آفرینــش ادبیــات فمنیســتی بــوده باشــد.« 
)میــر عابدینــی، 1377(. امــا چــون همــة آنــان داســتانهای خــود را در مــورد دشــواری های زندگــی زنــان 
نوشــته اند، مــی تــوان بــه حاصــل کار آنــان تحــت عنــوان ادبیــات و ســبک زنانــه پرداخــت. آنــان توانســته 
انــد بــا نگاهــی دقیــق تحــوالت جامعــه را دنبــال کنــد و بــا انتخــاب واقعیتهــا بــه دنیــای رمــان زمینــه ای 
مناســب بــرای شــناخت گرفتاریهــا و مشــکالت دختــران و زنــان را در جامعــه بــه ســبکی زنانــه فراهــم 
ــران  ــات داســتانی ای ــان زنانه نویســی در ادبی ــای جری ــوان ردپ ــور می ت ــل رمانهــای مذک ــا تحلی ــد. ب نمای
را بررســی کــرد و همچنیــن بــه ســبک و زبــان   شــخصی نویســندگان دســت یافــت، زیــرا ایــن رمانهــا 
نوعــی تجربــة زنانــه در جریــان داستان نویســی معاصــر و بازتابــی از صــدای زنــان در جامعــة امــروز ایــران 

اســت. 
آیــا ســبک و زبــان زنانــه و مردانــه وجــود دارد؟ در جــواب ایــن پرســش گفتــه شــده بــه نظــر نمیرســد 
کــه عناصــر زبــان در ذات خــود، بــا جنســّیت ارتباطــی داشــته باشــند، یــا تمایزهــای جنســی را نشــان 
دهنــد. در تعریــف زبانــي کــه نوشــتار زنانـــه را از مردانــه جــدا میکنــد، آمــده اســت کــه »زبــان جنســیتي 
ــان شناســي اســتفاده میکننــد  ــوزة زب ــتي از آن در حـ ــردازان فمینیسـ ــه پ اصطالحــي اســت کــه نظری
تــا هویــت متمایــز زبانــي زنــان را توصیــف کننــد؛ آنهــا مـیگوینـــد هـــر دو جـــنس، نظـامهـــا و کدهــاي 
ســاختاري ویــژة خــود را دارنــد کــه گاه یــک زبــان نامیــده میشــود.« )فیــاض و رهبــری، 1385(. دربـــارة 
ریشـــة ایــن تفاوتهــا غالبــاً اختــالف نظــر وجــود دارد. عــده اي ایــن تفاوتهــا را بــه کلــي رد میکننــد امــا 
عــده اي نیــز بـــر ایـــن باورنـــد کــه: »بــه واســطة تفاوتهایــي کــه در نقشــهاي اجتماعــي دو جنــس وجــود 

دارد تفاوتهایي نیـــز در رفتـــار زبـــاني آنهـــا مشــاهده مي شــود.« )مدرســی، 1368(.
ــاي  ــته ه ــا را از نوش ــه آنه ــت ک ــي اس ــت داراي ویژگیهای ــان اس ــتة زن ــه نوش ــي ک ــتانها و رمانهای داس
مردانــه جــدا مــي کنــد. از جملــة آنهــا نوعــي تشــخص زبانــي در آثــار زنانــه اســت. داســتانهایي کــه در 
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دو دهــة اخیــر بــه خصــوص دهــة هشــتاد توســط زنــان ایرانــي نگاشــته شــده انــد بــه هیــچ وجــه در پــي 
پنهــان کــردن لحــن و زبــان زنانــة خــود نیســـتند بلکـــه بـــه ســـمت ایجــاد یــک زبــان زنانــه در حرکتند. 
نویســندة کتــاب اتاقــي از آن خــود دربــاره نوشــتار زنانــه مـیگویـــد: »زنـــان تمـــام ایـــن میلیون ها ســال 
درون خانــه هــا نشســته انــد تــا آنجــا کــه اکنــون دیگــر نیــروي خالقــة آنهــا در دیوارهــا نفــوذ کــرده و 
در واقـــع خصوصیات آجر و مالط را چنان تغییر داده اســت که ناگزیر بایـــد آن را بـــا قلـــم و قلـــم مـــو 
و کـــار و سیاســـت مهـــار کــرد.« )ولــف، 1383(. بــه اعتقاد او زنان همـــواره در طـــول قـرنهـــاي بســـیار 
در حـــال مشـــاهدة دیگـــران و تحلیـــل احساســات خــود و آنهــا بــوده اند بنابرایــن هنگامي که فرصـــت و 
جســـارت نوشـــتن را در خـــود یافتنـــد طبیعتـــاً رمـــان را برگزیدند، زیرا رمان بهترین ژانر براي توصیف 

آن چیزهایي بود که در عـــین ســـادگي ضـــرورتي بـــراي نوشـــتن آنهـــا وجود داشت.
ــدارد، میتــوان بخشــهایی از گفتمــان  ــان  فارســی وجــود ن ــا ایــن حــال کــه جنســّیت دســتوری در زب ب
زنانــه را کــه پربســامد اســت در ســخن زنــان پیــدا کــرد. همچنیــن بررســیهاي علمــي نشــان داده کـــه 
میـــان جنســیت و رفتارهــاي زبانــي همبســتگیهایي وجــود دارد. ایــن عناصــر شــامل صورتهــای آوایــی، 
کاربــرد واژه هــا، تعابیــر و صورتهــای نحــوی خــاص هســتند کــه گرچــه ذاتــاً ربطــی بــه جنســّیت زنــان 
ــد. اکنــون میتــوان  ــه دارن ــه ای برچســب زنان ــه گون ــه کار میبرنــد و ب ــان آنهــا را بیشــتر ب ــدارد، امــا زن ن

ــه در رمانهــای معاصــر را در پنــج ســطح بررســی کــرد. ــان و ســبک زنان بحــث از ویژگیهــای زب
1( سطح آوایی

ــه  ــد، اینگون ــی کرده ان ــردان بررس ــان و م ــوی زن ــا را از س ــی آواه ــردن برخ ــاوت اداک ــان تف زبانشناس
مطالعــات بیشــتر در جوامعــی صــورت گرفتــه کــه دوگــروه در ادای برخــی آواهــا متفــاوت عمــل میکننــد، 
بــا تأّمــل در زبــان فارســی میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــردو جنــس واژه هــا را ماننــد هــم ادا میکننــد و 
در بیــان آوا تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد، اگرچــه در ادای واژه هــا، نویســندگان زن دارای لحــن عاطفــی و 
ــا تمــام می کننــد کــه  ــا عباراتــی پرسشــی شــروع و ی ــان غالبــاً جمله هــای خــود را ب ــه اســت. زن مؤدبان
ــردان  ــه م ــوی هســتند ک ــی ق ــر ادات ــف و مؤدبانه ت ــان همــان صورت هــای ضعی ــای ادات زب ــن صورته ای

ــد.  ــه کار می گیرن ب
ــای  ــردان جمله ه ــه م ــی ک ــد، در حال ــتفاده میکنن ــدی اس ــی و تأکی ــای پرسش ــتر از جمله ه ــان بیش زن
ــه؟«:  ــته؟«، »ن ــت؟«، »درس ــور نیس ــه؟«، »این ط ــد ک ــد »میدانی ــی مانن ــد. عبارات ــه کار میبرن ــری ب خب
ــد. نه؟«)دانشــور، 1377(؛  ــه باش ــن تپ ــه ســیخکی همی ــا تپ ــه ســیخی ی ــم تپ ــه گمان ــت: ب ــژن گف »بی
»موجــی از هــوای بــاغ تــو آمــد و تــوری پــرده لرزیــد. بهتــر نشــد؟«)علیزاده، 1392(؛ »ایــن حلقه هــای 
ــوض  ــا ع ــور، 1381(؛ »آدم ه ــی پ ــتند؟« )روان ــد، هس ــه دار حقیقی ان ــی غص ــمان میش ــو و چش ــیاه م س
ــن  ــو ای ــه شــیوا؟«)وفي، 1393(؛ »خــب ت ــد بلندگفــت: ن می شــن، نمی شــن؟«) شــاملو، 1385(؛ »جاوی
کــه حرفــی نیســت، هســت؟« )پارســي پــور، 1369(؛ »دوتایــی گفتنــد: بامزه ســت، نه؟«)پیــرزاد، 1391(

جدول 1- جمله های پرسشی تأکیدی )در یک دهم رمان ها(
Table 1- Frequency of Emphasis question sentences (In ten percent of the novels)

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

8912241253تعدادجمالت

2( سطح واژگانی 
ــه، گســترة واژگانــی را فراهــم  ــان بــه دلیــل دقــت در پدیــده هــای جزئــی و نــگاه جزئــی نگــر و زنان زن
کــرده انــد کــه بازتــاب دیــد احساســاتی و جنســیتی آنــان در توصیــف اشــخاص و اشــیا اســت. مهمتریــن 
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آنهــا رنــگ واژه هــا، نــام گلهــا و درخت هــا، انــواع غذاهــا ، انــواع جواهــرات، جنــس و رنــگ انــواع البســه، 
دکــور و تزئینــات منــزل، تابلوهــای نقاشــی و همچنیــن تکیــه کالمهایــی اســت کــه شــامل دعــا، ســوگند، 

دشــنام و نفرینهــای زنانــه اســت. 
- رنگ واژه ها

رنــگ یکــي از ابزارهــاي روانشناســان بــراي شــناخت روان آدمــي اســت. اســتفاده از ایــن عنصــر ســاده و 
گزینــش آن، بــه مســائل مختلفــي بســتگي دارد کــه میتوانــد در نهایــت بــراي هــر شــخصی ایجــاد بــاور، 
عالقــه، ســلیقه و آرزوهایــي خــاص نمایــد. بــا بررســي دقیــق ایــن عنصــر، مــي تــوان تــا حــد زیــادي بــه 
افــکار، روحیــات و جنســیت برگزیننــده آن پــي بــرد. رنــگ واژه هایــي کــه زنــان بــه کار میبرنــد، بســیار 
دقیقتــر از رنگــواژه هــاي مردانــه اســت؛ بــراي مثــال، رنگــواژه هایــي ماننــد قهــوه اي روشــن و بنفــش 
کمرنــگ را عمومــاً زنــان بــه کار میبرنــد و بــه نــدرت پیــش میآیــد کــه مــردان از آنهــا اســتفاده کننــد. 
جزئی نگــری کــه از ویژگیهــای ســبک زنانــه اســت، در کاربــرد نــام رنگهــا مشــخص میشــود. بــه همیــن 
ســبب زنــان رنگهــا را بــا طیــف جزئــی آن توصیــف میکننــد: دودی ســیر، آبــی باز، آبی ســیر، ســبزچمنی، 
نباتــی روشــن، قرمزاخرایــی، لیمویی روشــن، بنفش زنــگاری، شنگرفی ســیر، گل بهــی، عنابــی، گلــی، بــژ و 
... : »مــادرش را دیــد کــه بــا روب دوشــامبر پشــمی آبــی ســیر کنــار در ایســتاده است.«)دانشــور، 1377(؛ 
»بلــوز و دامنــی ابریشــمی بــه رنــگ دودی روشــن پوشــیده بود.«)علیــزاده، 1392(؛ »بلــوز ســفید یقــه 
بســته بــه تــن داشــت بــا دامــن مشــکی.«)پیرزاد، 1391(؛ »حســین کــف بــر لــب آورده و رنگــش ارغوانــی 

شــده بود.«)پارســي پــور، 1369(
در برخــی رمانهــا رنــگ خاصــی یــک عنصــر تکرارشــونده اســت کــه بارهــا یــادآوری میشــود و ایــن رنــگ 
احســاس راوی را نشــان میدهــد، ماننــد رنــگ قرمــز در رمــان »ســرخی تــو از مــن« کــه در طــول رمــان 
یــادآوری میشــود و نمــادی از اعتــراض، خشــونت و ناامنــی اســت؛ لبــاس قرمــز، روســری قرمــز، رژ قرمــز، 
ــگاه  ــد ن ــه بلن ــای ســرخ پای ــه لیوانه ــوان ســرخ و ... : »ب ــز، لی ــز، ماشــین قرم ــک قرم ــز، ماژی خــط  قرم

میکند.«)شــاملو، 1385(
رنــگ نارنجــی در رمــان »دل فــوالد« نمــادی از جوانــی و شــادابی قهرمــان داســتان اســت کــه آن را از 
دســت داده؛ ایــن رنــگ در طــول رمــان دههــا بــار تکــرار شــده اســت: »بــاد بــا پیراهنــش بــازی میکــرد. 

پیراهــن نــازک و نارنجیش.«)روانــی پــور، 1381(
ــد، ماشــین ســرمه ای کــه  ــرار میگیرن ــه جــای شــخصیتها ق ــگ ماشــینها ب ــای تبــت« رن در رمــان »روی
ــگ  ــال رن ــی اراده دنب ــمم ب ــت: »چش ــده اس ــادق ش ــین ص ــیری جانش ــین ش ــرداد و ماش ــین مه جانش
ســرمه ای ماشــینی میگشــت.« )وفــي، 1393(؛ »بلندشــو تــا بگویــم درآن صبــح ســرد تــوی آن ماشــین 

ــتم.«)همان( ــی داش ــه احساس ــیری رنگ چ ش

جدول 2- کاربرد رنگواژه ها
Table 2- Frequency of Colors Words Application

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

1226427637928تعدادرنگها

- تکیه کالم های زنانه
ــه را در فارســی جــدا میکنــد، دو قلمــرو دشــنام و  ــه و زنان ــار مردان بخــش خاصــی کــه حوزه هــای گفت
نفریــن اســت. دشــنامها و نفرینهــای مــردان متفــاوت بــا زنــان اســت. ایــن دو حــوزه از آن جهــت بســیار 
تفــاوت دارنــد کــه محــل انعــکاس قــدرت، روحیــات، نگرشــها و عواطــف خــاص هرجنــس اســت. تفــاوت 
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میــان ســخن گفتن مــردان و زنــان را میتــوان در ســطح فعــل نیــز تحلیــل کــرد. بررســیها نشــان میدهــد 
ــد  ــردن، دوست داشــتن و... بیشــتر اســتفاده میکنن ــی چــون غصه خــوردن، گریه ک ــان از فعلهای ــه زن ک

ــان  ــای زن ــه بیانگــر احساســات هســتند، در رمانه ــا ک ــوع فعله ــن ن ــداد ای ــای احساســی: تع ــف( فعله ال
فــراوان اســت: »هردوتــان شــاگرد مــن بوده ایــد و دوســتتان دارم.«)دانشــور، 1377(؛ »عــوض ایــن حرفهــا 
ــی را دوســت داشت.«)پارســي  ــر قزوین ــودابه منوچه ــرزاد، 1391(؛ »س ــاب بخوانم.«)پی دوســت دارم کت
پــور، 1369(؛ »از اولیــن روزی کــه او را دیــدم همیشــه دوســتش داشــتم.«)علیزاده، 1392(؛ »او رنــگ لبــو 
را کــه رنــگ زرشــک بــود دوســت میداشــت.«)روانی پــور، 1381(؛ »فرهــاد خامــه دوســت ندارد.«)شــاملو، 

1385(؛ »دوســت دارم گــوش کنم.«)وفــی، 1393(

جدول 3- کاربرد فعلهای احساسی
Table 3- Frequency of Emotional Verbs 

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

9815326157تعداد

 ب( نفریــن: زنــان بیشــتر از نفریــن اســتفاده میکننــد تــا دشــنام، »زنــان از آن رو بیشــتر نفریــن میگوینــد 
ــد و وجــه کال شــان تمنایــی و دعایــی اســت.« )فتوحــی، 1390(. تکیــه  کــه از قــدرت کمتــر برخوردارن
کالمهــای نفریــن در زنــان رنــگ و بــوی زنانــه دارنــد ماننــد ذلیــل شــده، گیــس بریــده، شــیرم حرامــت 
ــود گفــت:  ــه او برخــورده ب ــه شــدت ب ــه درک!« )دانشــور، 1377(؛ »ب ــه شــیراز - ب و .... : »ســیمین رفت
ــم  ــده شــرم نکــردی عاشــق قل ــو گیــس بری ــاد، ت ــور، 1369(؛  »شــیرم حرامــت ب ــه درک!« )پارســي پ ب
شــدی؟«)علیزاده، 1392(؛ »فــروغ جــارو را انداختــه و گفتــه بــود: بــه جهنــم!« )وفــی، 1393(؛ »ذلیــل 
شــده! کــی بــه خــودت میرســی؟«)روانی پــور، 1381(؛ »قیامتــی بــود از خــاک و نالــه و نفرین«)پیــرزاد، 

1391(؛ »رو آب بخنــدی، همــش میخنده«)شــاملو، 1385(؛

جدول 4- کاربرد نفرین
Table 4- Frequency of Curse

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

14617     224تکیه کالم

ــر و  ــه ت ــه اســتفاده از صورتهــاي مؤدبان ــي ب ــان گرایشــي ذات ــد، زن ج( دشــنام واژه: زبانشناســان معتقدن
ــه اي اســت کــه جامعــه همیشــه از آنهــا  ــه گون ــان ب ــرا فرآینــد اجتماعــي شــدن آن ــد؛ زی ــر دارن مهذبت
رفتــاري درســت و ســنجیده تــر انتظــار دارد. ایــن امــر باعــث شــده اســت تــا زنــان بــه شــدت از کاربــرد 
دشــواژه هــا بــه ویــژه دشــواژه هــاي رکیــک احتــراز کننــد و در انــدک مــواردي هــم کــه دشــواژه هــا را به 
کار میبرنــد بیشــتر  از صورتهــاي غیرزشــت و غیرمؤدبانــه )در مقابــل صورتهــاي رکیــک( اســتفاده میکنند. 
در سراســر رمــان »دل فــوالد، چراغهــا را مــن خامــوش میکنــم، جزیــر ة ســرگردانی، ســرخی تــو از مــن 
ــوان  ــای تبــت« هیــچ دشــنام  رکیــک و زننــده ای اســتفاده نشــده، گاهــی تنهــا لفــظ فحــش عن و روی
ــوع خفیــف دشــنامها نشــان دهنــدة ادب و نزاکــت نویســندگان زن اســت: »مســتر  شــده اســت. ایــن ن
کراســلی داد زد :بــرو بــه جهنــم، کاکا ســیاه، از تــو متنفــرم، بوگنــدو.« )دانشــور، 1377(؛ »دیدیــد چقــدر 
ــو نمیفهمــی  ــی ت ــی، 1393(؛ »یعن ــرد و فحشــم داد.« )وف ــم ک ــزاده، 1392(؛ »چال فحــش دادند؟«)علی
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کــه مرتیکــه دنبــال کلفــت میگردد؟«)پیــرزاد، 1391(؛ »کوفتــی! پــول بــرق آمده«)روانــی پــور، 1381(؛ 
»ولــی خانــم دکتــر بــه نظــر مــن آدم خائــن آشغاله«)شــاملو، 1385(؛ »مردکــة خــر، چتــه؟ مگــر مــا گنــاه 

کردیــم کــه تــو را پــس انداختیــم؟ حــرام زاده! «)پارســي پــور، 1369(؛  

جدول 5- کاربرد دشنام
Table 5- Frequency of Insults

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

721124419تکیه کالم

د( ســوگندواژه: ســوگندواژه هــا را بــه دو دســته ســوگند بــه مقدســات دینــي ماننــد بــه خــدا، بــه دیــن، 
بــه پیغمبــر، بــه حضــرت عبــاس، بــه مریــم مقــدس، بــه مســیح و امــور ارزشــي و مهــم زندگــي ماننــد 
بــه جــان مــادر، بــه جــان بچــه هــا، بــه جــان خــود میتــوان تقســیم نمــود. در ایــن آثــار، ســوگندواژه 
کاربــرد چندانــي نــدارد. ســوگند خــوردن عــالوه بــر جنســیت، بــه عوامــل فرهنگــي، طبقــه اجتماعــي و 

تحصیــالت افــراد نیــز بســتگي دارد.
ــرم.«  ــو بگی ــول از ت ــاهی پ ــک ش ــر ی ــیده ام اگ ــه بوس ــودی ک ــه حجراالس ــات: »ب ــه مقدس ــوگند ب • س
ــد.«  ــی کن ــوی فکــرت میگــذرد پیش ین ــه ت ــزی ک ــد چی ــه واهلل آدم اصــاًل نمیتوان )دانشــور، 1377(؛ »ن
ــی پــور، 1381(؛ »بایــد قــول بــدی قســم بخــوری  ــو را خــدا داداش... بســمه.« )روان )وفــی، 1393(؛ »ت

ــه هیشــگی نگــی.« )شــاملو، 1385(. ــه ب ک
ــور،  ــت میگفت؟«)پارســي پ ــودابه چــی به ــون س ــات، ج ــرگ بچــه ه ــور ارزشــي: »م ــه ام ــوگند ب • س
1369(؛ »تــو را بــه روح پــدر قســم ...« )پیــرزاد، 1391(؛ »آقــا داداش بــه جــان شــما، مــن مطمئنــم ...« 

ــزاده، 1392(؛ )علی

جدول 6- کاربرد سوگند
Table 6- Frequency of Oath

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

12311   5     52تکیه کالم

3( سطح نحوی 
ــزان  ــاوت در می ــه تف ــدارد بلک ــردان وجــود ن ــان و م ــای زن ــاوت اساســی نحــوی در ســاختار جمله ه تف
ــاده،  ــالت س ــد از: جم ــان عبارتن ــار زن ــامد در گفت ــوی پربس ــای نح ــی کاربرده ــت. برخ ــا س کاربرده

ــی. ــه عاطف ــی و وج ــالت پرسش ــا ، جم ــه ه ــع جمل ــذف و قط ــه، ح ــای همپای جمله ه
- جمالت ساده

زنــان در ایــن رمانهــا از جمــالت ســاده و کوتــاه اســتفاده کــرده انــد. زیــرا یــک نوشــته رمانتیــک، جملــه 
ــفی  ــای فلس ــر جمله ه ــفی دارد. بیش ت ــالة فلس ــک رس ــه ی ــبت ب ــری نس ــی کمت ــت و معلول ــای عل ه
متشــکل از علــت و معلــول یــا شــرط و جــواب شــرط اســت امــا زبــان زنانــه خبــری و احساســی اســت و 
ســبک روایــت زنانــه متمایــل بــه توصیــف و بازگویــی اســت. »اصــوالً زنــان خیلــی مســتّدل حــرف نمیزنند 
و بــا تأکیــد بــر موضــوع، تکــرار، کاربــرد متــرادف و قیــد و صفــت، ایــدة خــود را بیــان میکننــد، تکــرار 

جزئیــات بــه جــای برهــان مینشــیند.« )فتوحــی، 1390(.
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»پیشــترها میترســیدم، مدتــی اســت کــه نمیترســم، مــرگ هــم جــزو زندگــی اســت.« )علیــزاده، 1392(؛ 
»زیــاد حــرف زدم میترســم دیــر شــود و وســیله گیــرم نیــاد.« )دانشــور، 1377(؛ »لیــال گوشــی را میگذارد 
و بــه دیــوار روبــرو خیــره میشــود، چندنفــس عمیــق میکشــد.« )شــاملو، 1385(؛ »بــا دســت در تــوری را 
نگــه داشــتم، تکیــه دادم بــه چارچــوب و نگاهــش کــردم.« )پیــرزاد، 1391(؛ »مــادرم آمــاده بــود دوبــاره 
ــی از  ــور، 1369(؛ »وقت ــگاه میکــرد.« )پارســي پ ــرون ن ــه بی ــال از پنجــره ب ــی خی ــدرم ب ــد. پ ــه کن گری
حمــام بیــرون آمــد ســیاووش ســرکوچه تکیــه بــه دیــوار، ایســتاده بــود ســیگار میکشــید و البــد ســیگار 
ــود.  ــش نشــده  ب ــت. جاخــورد. چطــور متوجــه آمدن ــروغ را میگرف ــور، 1381(؛ »ســراغ ف ــی پ زر.« )روان

ــی، 1393(؛ ــت.« )وف ــن رف ــا پایی ازپله ه

جدول 7- کاربرد جمالت ساده
Table 7- Frequency of Sentences

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده
310336505426316184329تعدادجمله 

- جمالت هم پایه 
ــای  ــبک جمله ه ــتن س ــه نوش ــنده ب ــان نویس ــه زن ــت ک ــوان گف ــر میت ــورد نظ ــای م ــی رمانه ــا بررس ب
ــردان  ــر از م ــان زیادت ــخن زن ــه در س ــاخت های همپای ــزان س ــتند. »می ــد نیس ــد عالقمن ــده و بلن پیچی
ــورت  ــاورت ص ــینی و مج ــق همنش ــتر از طری ــان بیش ــتار زن ــن در نوش ــای مت ــد جمله ه ــت، پیون اس
میگیــرد و میــزان پیوندهــای دســتوری و جمله هــای وابســته کــه دارای بنــد پایــه و پیــرو هســتند انــدک 

ــی، 1390(. ــت.« )فتوح اس
»اگــر در اجتمــاع نباشــم و بــا مــردم حشــر و نشــر نداشــته باشــم و کار نکنــم موضــوع نقاشــیم را از کجــا 
پیــدا کنم؟«)روانــی پــور، 1381(؛ »چهــره را میــان دســتها پنهــان کــرد و اشــک از چشــمهایش جــاری 
شــد، انحنــای انتهــای شســت را گاز میگرفــت و ...« )علیــزاده، 1392(؛ »جــوان همانجــا نشســت و تــکان 
ــد و ...« )دانشــور، 1377(؛ »در را بســت و  ــود و میخندی ــی چرخــدار نشســته ب نخــورد و زن روی صندل
رفــت صندلــی جلــو کنــار پــدرش نشســت. آرتــوش راه افتــاد و دســت تــکان داد.« )پارســي پــور، 1369(؛ 
»تابســتان بــود و فصــل مشــهد رفتــن و حســین ایــن دســت و آن دســت میکــرد تــا پاییــز شــد و پاییــز 
ســرد بــود و...« )پیــرزاد، 1391(؛ »بلنــد میشــود و دوبــاره میــرود دم پنجــره، مــرد پیــاده شــده و دســت 
بــه ســینه تکیــه داده بــه ماشــین.« )شــاملو، 1385(؛  »دســتش را از میــان موهایــم بــه پشــت گردنــم 

چســباند و مثــل همیشــه گفــت آتــش الزم نــداری.« )وفــی، 1393(.

جدول 8- کاربرد جمالت همپایه و مرکب
Table 8- Frequency of peer and compound sentences.

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده
جمله 
مرکب

29915820515217412191

جمله 
همپایه

296331257248294151198
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- حذف جمله ها و جمله های مقطع
ــد از  ــان میده ــه نش ــورد ک ــم میخ ــه چش ــراوان ب ــان ف ــای زن ــته ه ــل در نوش ــدون فع ــای ب جمله ه
ویژگیهــای ســبکی نویســندگان اســت. در نوشــتار زنانــه مکــث و ســکوت در خــالل ســخن بــه صــورت 
ســه نقطــه )...( نــگارش میشــود: »دســت مامــان عشــی بــه زنــگ روی میــز کنــار تخــت رفــت و گفــت 
ایــن پســیتای ســر بــه هــوا...« )دانشــور، 1377(؛ »انحنــای نــرم بینــی بــزرگ، ســایة تبســم لطیــف بــر 
دهــان کوچــک کبــود. دور لبــان خامــوش، چینهــای مهربــان و صبــور...« )علیــزاده، 1392(؛ »زن داشــتم 
ــر  ــن کاف ــر میکشــید .حــاال ای ــاد مهــره هــای پشــتم تی ــام میافت ــه آق ــه ب ــا بچــه، چشــمم ک ــد ت و چن
خدانشــناس ....« )پارســي پــور، 1369(؛ »گاهــی وقتــا فکرمیکنــم نکند...«)وفــی، 1393(؛ »رســتم پنــج 
ســال عــالف جبهــه هــا...« )روانــی پــور، 1381(؛ »اصــاًل تقصیــر کالریــس بــود کــه...« )پیــرزاد، 1391(؛ 

ــاملو، 1385(. ــا...« )ش ــه؟ ی ــزی می دون ــی چی »فکرمیکن

جدول 9- حذف و قطع جمالت
Table 9- Frequency of Deletion and Disconnection of Sentences

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

4128109234028جمله مقطع

- جمالت پرسشی
ــرد  ــت، کارب ــان اس ــار زن ــبکي آث ــاي س ــي از ویژگیه ــس یک ــث نف ــب حدی ــی در قال ــالت پرسش جم
ــن  ــرو و وابســته اســت. ای ــاي پی ــه ه ــداد جمل ــا و تع ــا بســامد قیده ــب ب ــه اغل ــاي پرسشــی ک جمله ه
ــار ماننــد رمــان »ســرخی تــو از مــن« و »دل  فــوالد« بیشــتر اســت کــه ناشــی از  ویژگــی در برخــی آث
اختــالل روانــی، نگرانــی و ســرگردانی شــخصیتهای اول اســت: »شــوهر ســابقش؟ پدرفرهــاد؟ پــدر؟ چــی 
بایــد صــداش کنه؟«)شــاملو، 1385(؛ »کجابــود؟ آن همــه مــرد، آن همــه پاســبان و راننــده؟ کجــا بــود 
راننده؟«)روانــی پــور، 1381(؛ »فکرمیکــردم آیــا او خواهــد فهمیــد؟ اگــر پیــش میآمــد و او نمیتوانســت 
بپذیرد؟«)پارســي پــور، 1369(؛ »بــه چــي نــگاه مــي کــرد؟ مبــادا جایــي کثیــف باشــد؟ نکنــد آشــپزخانه 
ــا  ــر درخته ــرده را زی ــه گنجشــک م ــرزاد، 1391(؛ »آن  هم ــب آمده؟«)پی ــا عجی ــه چشــمش زشــت ی ب
نمیبیننــد؟ شــاید هــم بــه زبــان بــی زبانــی میگوینــد کســی نیســت بــه داد مــا برسد؟«)دانشــور، 1377(.

جدول 10- بررسی جمالت پرسشی
Table 10- Frequency of Question Sentences

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

جمله 
پرسشی

978380326916154

- وجه عاطفی
بســامد جملــه هــای تعجبــی و عاطفــی در ســخن زنــان بیشــتراز مــردان اســت. شــبه جملــه هــای عاطفی 
ــبه  ــن ش ــان اســت. ای ــان زن ــاص گفتم ــی!« خ ــده!«؛ »حیوونک ــم ب ــدا مرگ ــم!«؛ »خ ــاک عال ــد »خ مانن
جملــه هــا گاه دعایــی، گاه افســوس، گاه نفریــن و گاه تعجبــی هســتند. کاربــرد تکیــه کالم زنانــه در کنــار 
ــات و مســائل خــاص  ــه موضوع ــن ب ــراي پرداخت ــد و ب ــان همنشــیني خــاص ایجــاد میکن شــخصیت زن
ــار رعایــت شــده اســت: »خــدا نصیــب نکنــد! )دانشــور، 1377(؛  ــان، انســجام در لفــظ و محتــواي آث زن
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»آه! مــا خیلــی خــوش بودیــم، همــه دور هــم، بــی دغدغــه...« )علیــزاده، 1392(؛ »آخــی! ... مــادرش چــه 
حالیــه حــاال...« )شــاملو، 1385(؛ »عزیــزم، جانــم نمی گفت«)وفــی، 1393(؛ »واه، واه! خفــه شــدم ازبــوی 
تافت«)پیــرزاد، 1391(؛ »خانمجــان گفــت: آخ!« )پارســي پــور، 1369(؛ »-نامــه اســت؟ - آره  - ازکجــا؟ 

ــور، 1381(. ــی پ ــم وا!« )روان - نمی دون

جدول 11- کاربرد جمالت عاطفی
Table 11- Frequency of Emotional sentences

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

تعدادجمالت 
عاطفی

15952112611

4( سطح کاربردی
نویســندگان زن مــورد مطالعــه در سراســر رمانهــا حتــی زمانــی کــه از زبــان شــخصیتهای مــرد ســخن 
ــد.  ــه کار نبــرده ان میگوینــد اصــل رعایــت ادب را فرامــوش نکــرده و دشــنامهای رکیــک و ناهنجــار را ب
ــرد ســخن اســت و در بافتهــای رســمی  ــه بافــت و موقعیــت کارب ــق ب »رعایــت ادب، از مقوله هــای متعل
شــاخص مهمــی در تعییــن نــوع ســخن زنــان بــه شــمار میــرود. زنــان در محافــل رســمی مؤدبانه تــر و 
ــان ســخن میگوینــد.« )فتوحــی، 1390(. از ایــن رو در اغلــب رمانهــا کلمــات  ــر زب ــا گونه هــای معتبرت ب
و اصطالحــات بــی ادبانــه بــه کار نرفتــه و یــا بســیارکم اســتفاده شــده، گاهــی بــه جــای ذکــر دشــنام از 
ســه نقطــه )...( اســتفاده شــده: »داد ســرهنگ درآمــد: مــادر ... روز روشــن؟«)روانی پــور، 1381(؛ »مــادر 

... ســرخی تــو از من«)شــاملو، 1385(.

جدول 12- استفاده از واژگان رکیک)عدم رعایت ادب(
Table 12- Frequency of Vulgar Words (Lack of etiquette)

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

5327001تعداد کلمات بی ادبی

5( سطح بالغی
صناعات ادبی و بالغی در سخن زنان به ترتیب کاربرد بیشتر در این بخش بررسی میشود.

- تشبیهات زنانه
زنــان بــرای توصیــف اشــخاص و حــاالت، از تشــبیهات فراوانــی بهــره بــرده انــد و مشــبه  به تشــبیهات در 
اکثــر مواقــع موجــودات و اشــیایی اســت کــه در دیــد زنانــه بیشــتر  بــه چشــم میخورنــد و واژگان مأنــوس 
ــات  ــا، حیوان ــا، گله ــرات، میوه ه ــام جواه ــد ن ــد، مانن ــا دارن ــه آنه ــی ب محســوب میشــوند و توجــه فراوان
ــی.« )دانشــور، 1377(؛ »گــردن  ــه شــکل گالب ــود ب ــره را شــناخت شــنزاری ب و عناصــر طبیعــی: »جزی
لطیــف او چــون گلــوی کبوتــر بــاال و پاییــن میرفــت.« )علیــزاده، 1392(؛ »مهــری قشــنگ بــود. پوســتی 
ــه، عیــن خــرس  ــگل اشــتباه گرفت ــا جن ــه را ب ــور، 1369(؛ »خان ــه داشــت.« )پارســي پ ــگ گل ب ــه رن ب
ــود.«  ــر ب ــای زنجی ــل دانه ه ــد، مث ــش درمی آم ــه از دهان ــی ک ــت.«)وفی، 1393(؛ »کلمات دراز کشیده اس
ــی.«  ــل پیش ــت مث ــاف و لخ ــت، ص ــاف اس ــاد ص ــای فره ــه موه ــوب ک ــه خ ــور، 1381(؛ »چ ــی پ )روان
)شــاملو، 1385(؛ »خواهــرم بــا لبــاس زرد گشــاد... شــبیه گل آفتابگــردان بزرگــی بــود.« )پیــرزاد، 1391(.
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جدول 13- کاربرد تشبیه
Table 13- Frequency of Simile.

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده
تعداد 

تشبیهات
1210218411172

- کنایه و تعریض
زنــان در گفتــار خــود از عناصــر کنایــی و طعــن آمیــز بهــره میبرنــد، »ظاهــراً ســخن زنــان کنایی تــر از 
ــد« )فتوحــی، 1390(. در  ــر معانــی ضمنــی بیــش از معانــی صریــح تأکیــد دارن ــان ب مــردان اســت و زن
ــن  ــان مّس ــن مشــخصه در ســخن زن ــد و ای ــان اســتفاده میکنن ــوع بی ــن ن ــا شــخصیتهای زن از ای رمانه
آشــکارتر اســت: »چشــمت روشــن! دختــرت خاطرخــواه ایــن پســره مزلــف قلــم شــده، زعفــران بــه رویــت 
بمــال.« )علیــزاده، 1392(؛ »تمــام زنهــای تهــران بــرای وقــت گرفتــن از او ســر و دســت میشکســتند.« 
ــزون شــده  ــه هــم بهــش آوی ــدی نباشــه، فرزان )دانشــور، 1377(؛ »مــن کــه فکــر میکنــم طــرف آدم ب
بــود.« )شــاملو، 1385(؛ »شــنیده بــود کــه آســمان و ریســمان را بــه هــم میبافنــد.« )روانــی پــور، 1381(؛ 
»اگــر زرنــگ بــودم کاله ســرم نمیرفت.«)وفــی، 1393(؛ »کاشــکی نامــه رو داده بــودم داداشــت بنویســد، 
قلــق ایــن جــور کارهــا دســتش اســت.« )پارســي پــور، 1369(؛ »هرچــه زودتــر ایــن مرتیکــه را ببینــد 

بهتــر، شــاید از خــر شــیطان پیــاده شــد.« )پیــرزاد، 1391(.

جدول 14- کاربرد کنایه
.Table 14- Frequency of Metonymy

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده
301238443789تعداد کنایه

- استعاره های زنانه
اســتعاره نیــز در نوشــتار زنــان کاربــرد دارد، کاربــرد اســتعاره را می تــوان در عنــوان رمانهــا  وارســی کــرد. 
عنــوان رمــان »جزیــرة ســرگردانی« اســتعاره از جامعــه ای اســت کــه مــردم آن دچــار ســردرگمی هســتند 
و بیــش از همــه »هســتی« شــخصیت اول رمــان ایــن ســرگردانی را در تمــام وجــوه زندگــی خود داراســت. 
ــا تمــام خشــونتهای  ــی نویســنده کــه ب »دل فــوالد«، اســتعاره از قهرمــان داســتان »افســانه« اســت، زن
حاکــم بــر جامعــة زنــان مبــارزه میکنــد. »ســگ و زمســتان بلنــد« اســتعاره از حــوری، دختــري اســت 
کــه در اثــر برخــورد بــا مشــکالت، بــه بیــداري روحــي دردناکــي میرســد و بــه گونــه ای متفــاوت علیــه 
بنیانهــای جامعــة مردســاالرانه اعتــراض خــود را نشــان میدهــد. »شــبهای تهــران« اســتعاره ازجامعــه ای 
اســت کــه ســاکنان آن ســختی ها و رنجهــای فــراوان دارنــد. »رویــای تبــت«، اســتعاره از جامعــة آرمانــی 
ــم، اســتعاره ای از  ــوش میکن ــن خام ــا را م ــد. »چراغه ــه آن دارن ــان آرزوی رســیدن ب ــه قهرمان اســت ک
نقــش اجتماعــی زن و مســئولیت پذیــری او در خانــواده اســت. ســرخی تــو از مــن اســتعاره و نمــودی از 

کــم داشــت زن و درخواســت او بــرای توجــه اســت.« )فتوحــی، 1390(.
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جدول 15- کاربرد استعاره
Table 15- Frequency of Metaphor.

شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

1224324216تعداد استعاره

- نمادها
ــده  ــندگان دی ــاعران و نویس ــتر  ش ــی در کار بیش ــیاء طبیع ــزی از اش ــن و رم ــر نمادی ــک تصوی ــة ی ارائ
میشــود، یعنــی پدیــده هــای طبیعــی را بــه کار میگیرنــد تــا بــه مفهــوم ذهنــی خــود تجســم ببخشــند. 
ــد.  ــرد نمادهــا در رمانهــا نشــان میدهــد کــه نویســندگان از ایــن عنصــر ادبــی بهــره فــراوان برده ان کارب
»جزیــرة ســرگردانی« نمــاد جامعــه ای اســت کــه مــردم آن دچــار ســردرگمی هســتند و بیــش از همــه 
ــه میکنــد و  ــه، شــکاف و ســرگرداني میــان ســنت و مدرنیتــه را تجرب ــة جایــگاه دوگان »هســتی، در میان
بــه ایــن جهــت نمــاد شــاخص ســرگرداني نســل جــوان در مقابلــة ســنت بــا مدرنیتــه اســت.« )عاملــی 
رضایــی، 1389(. مــادر هســتي نمــاد زنــان مصرفگرایــي هســتند کــه در زندگــي ســرگردانند و بــه اصولــي 
پایبنــد نیســتند، او و همســرش نمــاد فســاد و بــي بنــد و بــاري ایــن طبقاتنــد. مــراد، نمــاد مدرنیتــه در 
افــکار و عقایــد اســت و نیــز نشــانه ای از کمرنــگ شــدن نقــش روشــنفکران چپگــرا در مبــارزات تــوده 
هــا اســت. از طرفــی، ســلیم فرخــي نمــاد خانــوادة بــازاري ســنتي و مذهبــي اســت. تحقیرحاجــي فیــروز 
بــه دســت کراســلي نمــاد تضــاد آمریکائیــان بــا ملیــت ایرانــي اســت. کثــرت و تنــوع رمزهــاي دانشــور در 
ایــن رمــان تحســین برانگیــز اســت. او بــراي رســیدن بــه هــدف خــود، از یــک منظومــة داســتانی بهــره 
ــن جهــت توفیــق حیــرت انگیــزي کســب کــرده اســت .نویســنده چــون میخواســته کــه  جســته و بدی
رمانــش را بــه یــک اثــر هنــري تبدیــل کنــد نــه یــک اثــر تاریخــی فنــون رمزپــردازي را بــه روش هایــی 
بدیــع و بــه فراوانــی بــه کارگرفتــه اســت. »از تعامــل تنگاتنــگ تاریــخ و اندیشــه و زبــان، علــی الخصــوص 
بــا اســتفاده از  حداکثــر ظرفیــت کارکــردي الفــاظ و ســاختارهاي زبــان و صحنــه هــاي طراحــی شــده و 
جهتــدار، منظومــه اي آفریــده اســت کــه از همآهنگــی و همخوانــی مجموعــة اینهــا مــی تــوان هــم بــه 
ســطح رمــزي رمــان پــی بــرد و هــم بســیاري از رمــوز آن را کشــف کــرد و هــم مابِازاهــاي تاریخــی رمــوز 

را تشــخیص داد.« )رنجبــر، 1393(.
علیــزاده در»شــبهای تهــران« شــب، بــرف، یــخ، قطــب، ســرما و زمســتان را نمــادی بــرای  بیــان غمهــا، 
رنج هــا و دردهــای شــخصیتها اســتفاده کــرده  و روز، آتــش، آفتــاب، نــور، گرمــا و تابســتان را بــرای بیــان 
عشــق، امیــد، زندگــی و شــادی بــه کار برده اســت: »یخــی کــه از شــب برفــی پنج مــاه پیــش در قلــب او 

مانده بــود شــروع بــه ذوب شــدن کــرد« )علیــزاده، 1392(.
»در ســرخی تــو از مــن«: مــار، گربــه، جنــگل، پلــه، تونــل و... همگــی نمادنــد. پاینــده در تفســیر آنهــا 
میگویــد: »جنــگل در رویــا جایگزینــی نمادیــن بــرای ضمیــر ناخــودآگاه اســت. مــار نمــاد دیرینــه قضیــب، 
در رویــا معمــوالً داللــت بــر فریــب و مقاربــت دارد.«)پاینــده، 1392(؛ »خوابهــای شــبانه اش پــر از حضــور 

مــار بــود. جنــگل بــود. ســیاه و مرطــوب.« )شــاملو، 1385(.
از بررسي نوشته هاي رواني پور، مشـــخص میشـــود کـــه نمادهـــا و نشـــانه هـــا، جایگـــاه قابـــل مالحظه 
و چشــمگیري در آثــار وي دارنــد و »او بــا اختصــاص فضاهــاي داســتاني خــود بــه نمادهـــا و ســمبولها، 
ســعي دارد مفاهیــم کلیــدي و مهــم از دیـــدگاه خـــود را در لفافـــه اي از راز و رمزهـــاي کالمــي پیچیــده 
ــا در  ــوالد« در فضــاي بســتة اجتماعــی، ب ــد.« )هاشــمیان، 1390(. افســانه ســربلند در »دل ف ــان کن بی
ــادی از  ــبانها نم ــد. پاس ــروز میده ــود را ب ــراض خ ــن اعت ــتفاده از کالم نمادی ــن و اس ــخن گفت ــرده س پ



سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(؛ خرداد 1399، دوره 13، شماره پیاپی 49، صص 1-17

14

کنتــرل هــاي بیرونــي هســتند کــه آزادیهــاي ابتدایــي اجتماعــي را تحدیــد میکننــد. قالــب دیکتاتــور و 
ــة خشــونتی نمادیــن، در درون خــود نهادینــه کــرده اســت: »ســاختن  ــه مثاب امــر و نهــي پیوســتة او، ب
دیکتاتــور کاري ســاده اســت. خــودش بــه او ســتاره داده بــود همیــن طــور کــه قــد مــي کشــید بــه او 
ــوت  ــا س ــان ه ــتمر در خیاب ــور مس ــا حض ــه ب ــي ک ــبان های ــور، 1381(؛ »پاس ــی پ ــتاره مي داد«)روان س

مي کشــیدند.«)همان(
در»چراغهــا را مــن خامــوش میکنــم« هــر شــب قبــل از خــواب، همســر کالریــس بــا لحنــي توقــع آمیــز 
از او میپرســد؟ چراغهــا را چــه کســي خامــوش میکنــد و کالریــس هــم هربــار بــه او اطمینــان میدهــد 
»چراغهــا را مــن خامــوش میکنــم« کــه نمــادی از حــس مســئولیت و زندگــي کالریــس را در مقــام مــادر 
و زن خانــه دار در یــک جملــه میتــوان دیــد. هجــوم ملخهــا، در داســتان نیــز نمــادی از حادثــه ای اســت 
کــه میتوانــد ویرانگــر باشــد. حادثــة ورود امیــل، مــرد همســایه، بــه زندگــي کالریــس مســئلة امکان عشــق 
را مطــرح میکنــد، اگرچــه در پایــان تلنگــري اســت کــه او را بــه ســمت خودشناســي و خودیابــي ســوق 
ــان ایــن داســتانها از نظــر نمادیــن، تنهــا  میدهــد. همچنیــن، بســامد مکــرر واژة  پنجــره در زندگــي زن
درگاه و زاویــة دیــدي اســت کــه ایــن زنــان از طریــق آن بــه دنیــاي بیــرون مینگرنــد: »دســت کشــیدم بــه 
ــار کــي پرده هــا را شســته ام.«)پیرزاد، 1391(. ــن ب ــد آخری ــادم بیای پرده هــاي پنجــره و ســعي کــردم ی

ــش،  ــرقی، آرام ــان ش ــی عرف ــه ای از معان ــه هال ــی ک ــرای مکان ــت ب ــمبولی اس ــز س ــت« نی ــای تب »روی
ــا  ــن بدانج ــادق دم از رفت ــه ص ــت ک ــی اس ــد و جای ــادر میکن ــن متب ــه ذه ــکوت را ب ــری و س بلندنظ
میزنــد و در آخــر شــیوا نیــز از همراهــی بــا او ســخن میگویــد: »گفتــی: دوســت دارم بــروم بــه تبــت. بــا 
گفتــن تبــت اشــک از هــر دو چشــمت ریخــت تــوی صورتــت کــه هنــوز رد لبخنــد را داشــت. همــه جــا 

خوردیم.«)وفــی، 1393(.
جدول 16- کاربرد نماد

.Table 16- Frequency of Symbols
شاملووفیپیرزادعلیزادهپارسی پورروانی پوردانشورنویسنده

      7               8101     25105تعداد نماد

نتیجه گیری
فمینیســم گرچــه در ابتــداي راه، ماهیتــي شورشــي و خودمحورانــه داشــت، امــا امــروزه بیــش از هــر چیــز 
خواهـــان نگـــاهي جــدي بــه زن و نقــش او در فضاهــاي عمومــي و خصوصــي و اســتیفاي حقــوق پایمــال 
شــده اي اســـت کـــه در طـــول تـــاریخ زندگــي بشــر، همــواره از جنــس زن دریغ شــده اســت. فمینیســم 
ادبــي نیز، با توجه بـــه ایـــن کـــه آثـــار ادبـــي هـــر جامعـــه اي را محصــول تفکر و نــگاه غالــب جامعه که 
اکثــراً مردســاالر هســتند مــي دانــد، بــه بررســي نقــش زنــان در آثــار ادبــي و بررســـي میــزان تأثیرگیــری 
و تأثیرپذیــری آنــان در ایــن آثــار میپــردازد و ســعی دارد بــا تغییــر جهــان متــن، جهــان فرامتــن و عینـــي 
را از طریــق تغییــر نگــرش مخاطبــان، بــه ســمت تــالش بــراي رفــع تبعیــض میــان جنــس زن و مــرد 
ســـوق دهـــد. نویســـندگان زن ایرانــي نیــز، از مشــروطه تاکنــون همــواره و در هــر دوره اي بــه مقتضــاي 
شــرایط و بســترهاي مناســب، دســت بــه خلـــق آثـــاري زده انــد کــه نتیجــة آن توجــه بیــش از پیــش بــه 
نقــش زنــان و همچنیــن برگزیــدن زبانــي مســتقل بــراي روایــت، در آثــار داســتاني زنــان در اواخــر دهــة 

هشــتاد بــوده اســت. 
ــا جزئیــات کامــل و توصیفهــاي دقیــق همــراه اســت،  ــه صــورت ســاده، ب ــان ب ــگارش اغلــب زن شــیوة ن
ــتری دارد  ــرد بیش ــا کارب ــن رمانه ــت دارد در ای ــان مطابق ــا جنسیتش ــه ب ــان ک ــة آن واژگان موردعالق
.ویژگیهــای ســبک زنانــه در ایــن رمانهــا دارای الیــه هــای پنجگانــه آوایــی، واژگانــی، نحــوی، بالغــی و 
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کاربــردی اســت، بررســی الیــة آوایــی نشــان میدهــد کــه زنــان دارای لحــن عاطفــی و مؤدبانــه هســتند، 
ــد؛ در  ــن میکن ــندگان را روش ــة نویس ــای زنان ــر و تکیه کالمه ــا، تعابی ــرد رنگواژه ه ــی کارب ــة واژگان الی
ــاده،  ــای س ــتر جمله ه ــرد بیش ــوی کارب ــة نح ــت، در الی ــر اس ــان ت ــبکی نمای ــای س ــطح تفاوته ــن س ای
ــی مشــخص  ــة بالغ ــده  میشــود. در الی ــای مقطــع دی ــا و جمله ه ــه، حــذف جمله ه ــم پای ــای ه جمله ه
ــة  ــت و در الی ــر اس ــندگان زن بارزت ــاد در کالم نویس ــیبه و نم ــه، تش ــون کنای ــی چ ــه آرایه های ــد ک ش
کاربــردی نیــز نتیجــه میگیریــم کــه لحــن نویســندگان زن در بیشــتر موقعیتهــا مؤدبانــه و رســمی اســت؛ 

ــان شــخصیت مــرد نقــل قــول میکننــد. حتــی زمانــی کــه از زب

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
انســانی دانشــگاه لرســتان اســتخراج شــده اســت. خانــم دکتــر مرادخانــی راهنمایــی ایــن پایــان نامــه را 
بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. خانــم باقــری بــه عنــوان پژوهشــگر ایــن رســاله 
ــر  ــم دکت ــه و خان ــر روزب ــاب دکت ــد. جن ــی نقــش داشــته ان ــن نهای ــم مت ــا و تنظی ــردآوری داده ه در گ
زهــره ونــد نیــز بــا کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور ایــن 
پژوهــش را ایفــا کردنــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقالــه حاصــل تــالش و مشــارکت هــر چهــار 

پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ــان نامه کــه نویســندگان را در انجــام و  ــوم انســانی دانشــگاه لرســتان، و هیئــت داوران پای ــات و عل ادبی

ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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